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Velger du oss, velger du trygghet!
Vi ønsker deg velkommen til vårt nye og topp moderne 
bilskadesenter. Den teknologiske utviklingen i bil
industrien har ført til at dagens biler er svært avanserte 
og komplekse, noe som igjen stiller store krav til oss 
som spesialiserer oss på bilskadereparasjoner.

Investering i nytt verksted og utstyr er vesentlig for å 
kunne tilfredsstille kravene, men det aller viktigste er 
våre ansatte. Vi har et lag der ingen sitter på reserve
benken, et lag hvor alle er like viktige, og alle er på 
banen samtidig.

Dette samspillet er helt uvurderlig for hvilket resultat du 
som kunde skal få. Vi livnærer oss på å levere de beste 
tjenester, men dette hadde ikke vært mulig uten vårt 
 unike lag med dedikerte og kompetente ansatte.  Kvalitet 
er vårt viktigste varemerke, og som kunde skal du vite at 
vi ikke er fornøyd før du er fornøyd.

Velkommen til oss i Skade og Lakk AS

 Trond Furuli 
	 daglig	leder

Skade og Lakk AS - Smørbøttaveien 7, 1617 Fredrikstad - Tlf. +47 69 396440
skadehenvendelse@skadeoglakk.no - www.skadeoglakk.no



hertz.fredrikstad@hertz.no       +47 69 35 50 40

Hos oss kan du leie personbiler, varebiler eller 9-setere enten du trenger litt 
større plass, skal på hyttetur eller i forbindelse med reparasjon.



Skade og Lakk 
baserer seg på 

moderne teknologi. 
Dette gjelder alt fra 

skadetakstering, 
produksjonsstyring, 

sosiale medier 
og mye mer.



www.skadeoglakk.no



Når du trenger leiebil – ring

950 12 100
 – om du vil booke selv

www.avis.no
Sarpsborg – Fredrikstad – Moss

Halden – Askim

Sikre bilskadereparasjoner
Den teknologiske utviklingen i bilindustrien har ført til 
at dagens biler er svært avanserte og komplekse, noe 
som igjen stiller store krav til dem som utfører bil
reparasjoner, og da særlig bilskadereparasjoner.

I	flere	år	har	en	arbeidsgruppe	med	representanter	fra	
Statens vegvesen, bilbransjen og forsikringsbransjen 
samarbeidet om sikre bilskadereparasjoner. Mål
settingen med arbeidet har vært å sikre at alle bilers 
opprinnelige aktive og passive sikkerhet opprettholdes 
etter skadereparasjoner.

Ett av de viktigste tiltakene er å sikre at verkstedene 
som	skal	reparere	er	kvalifiserte,	både	til	å	reparere	det	
aktuelle bilmerket og til å reparere den aktuelle skaden. 
Dagens biler er på ingen måte like, og derfor er det 
viktig at den enkelte bil tas hånd om av verksteder med 
den rette kompetansen.

Derfor stilles det i dag krav til verkstedene som utfører 
bilskadereparasjoner, om at de har tilgang til og følger 
bilprodusentenes reparasjonsmanualer, at de oppfyller 
myndighetenes og bilprodusentenes krav til kompetanse, 
verktøy og utstyr, samt at de dokumenterer reparasjoner 
av omfattende skader. 

Det er viktig at alle involverte parter er kjent med at det 
eksisterer slike krav. Omtrent 85 % av alle bilskade
reparasjonene i Norge dekkes gjennom bilforsikringen, 
og  derfor er det viktig at forsikringsbransjen er kjent 
med	kravene	og	kun	tillater	at	det	er	kvalifiserte	verk
steder som reparerer forsikringsskadene. I tillegg må 
alle bileiere og alle som er i befatning med bilskade
reparasjoner	være	bevisste	på	at	kravene	finnes.

SIKRE BILSKADE-
REPARASJONER

Den teknologiske utviklingen i bilindustrien har ført til at dagens 
biler er svært avanserte og komplekse, noe som igjen stiller store 
krav til dem som utfører bilreparasjoner, og da særlig bilskade
reparasjoner.

I flere år har en arbeidsgruppe med representanter fra Statens 
vegvesen, bilbransjen og forsikringsbransjen samarbeidet 
om sikre bilskadereparasjoner. Målsettingen med arbeidet 
har vært å sikre at alle bilers opprinnelige aktive og passive 
 sikkerhet opprettholdes etter skadereparasjoner. 

Arbeidsgruppen har utarbeidet mange forslag til hvordan man 
kan bidra til å opprettholde bil og trafikksikkerheten. Flere 
av forslagene er allerede innført i praksis, og noen har også 
bidratt til viktige forskriftsendringer.

Ett av de viktigste tiltakene er å sikre at verkstedene som skal 
reparere er kvalifiserte, både til å reparere det aktuelle bilmerket 
og til å reparere den aktuelle skaden. Dagens biler er på ingen 
måte like, og derfor er det viktig at den enkelte bil tas hånd om av 
verksteder med den rette kompetansen.

Derfor stilles det i dag krav til verkstedene som utfører bilskade
reparasjoner om at de har tilgang til og følger bilprodusentenes 
reparasjonsmanualer, at de oppfyller myndighetenes og bilpro
dusentenes krav til kompetanse, verktøy og utstyr, samt at de 
dokumenterer reparasjoner av omfattende skader. Arbeidsgruppen 
har i forbindelse med dette utarbeidet mange av de nye kravene, 
samt egenerklæringen som benyttes til å dokumentere skade
reparasjonene.

Det er viktig at alle involverte parter er kjent med at det eksis
terer slike krav. Omtrent 85 % av alle bilskadereparasjonene i 
Norge dekkes gjennom bilforsikringen, og derfor er det viktig at 
forsikringsbransjen er kjent med kravene og kun tillater at det er 
kvalifiserte verksteder som reparerer forsikringsskadene. I tillegg 
må alle bileiere og alle som er i befatning med bilskadereparasjoner 
være bevisste på at kravene finnes.

GENERELL INFORMASJON TIL ALLE SOM ER I BEFATNING 
MED BILSKADEREPARASJONER

Denne informasjonen er utarbeidet av arbeidsgruppen tilhørende 
sikre bilskadereparasjoner og hensikten er å gi en generell 
 informasjon om det pågående arbeidet og generelt bidra til større 
bevissthet rundt sikre bilskadereparasjoner og etterlevelse av de 
gjeldene kravene.

For mer informasjon, gå inn på 

www.sikrebilreparasjoner.no

Med hilsen, for arbeidsgruppen, Oslo 5. mai 2015

Finans Norge    Norges Bilbransjeforbund

Bilimportørenes Landsforening  Statens vegvesen

Denne informasjonen er relevant for alle bileiere og for 
alle som på en eller annen måte er i befatning med bil-
skader- og bilskadereparasjoner.

www.sikrebilreparasjoner.no



Gratulerer med nye lokaler

Tlf. 415 34 700 
E-post: kundeservice@cchristoffersen.no

Tlf. 33 43 02 70
www.car-o-liner.com

www.betongogmur.no

Ledende innen betongarbeider i Østfold

Alt av bærende
stålkonstruksjoner

utført av

•  STÅLENTREPRENØR  •
www.hansen-sveis.no

Hansen Sveis & Montering AS
Strandveien 1-3, 1661 Rolvsøy
Tlf. 69 94 99 20

 

Vi utfører alt innen elektriske arbeider.  
Ta kontakt for en gratis befaring.

Tlf 69 36 00 40

Vi takker våre 
samarbeidspartnere



Vi takker Skade og Lakk AS for oppdraget og et godt  
samarbeid gjennom hele prosjektperioden.

Vi ønsker lykke til i nytt bygg!

GRATULERER 
MED NYTT BYGG!
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